
� Безплатен тест за функциониране (важи единствено за колони AQUAKIT във версията ADVANCE и ELECTRONICO) и 
монтаж (само във версията AQUASTAR.)
След инсталиране на някой от тези продукти, отделът за Техническо Обслужване на Клиенти (Т.О.К.) безплатно ще 
извърши тест за функциониране, който обхваща следните операции:
а) Проверка на правилното инсталиране на продукта (монтаж), но която не включва проверка на водната, електриче-
ска и газова инсталации.
б) Проверка на правилното функциониране на продукта.
в) Попълване на Гаранционната карта от страна на Отдел “Т.О.К.” на РОКА.
� Гаранционният период влиза в сила, ако проверката на функционирането (монтажа) и интервенциите по време на 
тези операции са извършени от оторизирания персонал на отдел “Т.О.К.” на РОКА. Изисквайте от персонала на отдел 
“Т.О.К.” да представи съответен работен лист за извършения тест. Чрез този документ РОКА удостоверява, че Вие 
действително ще бъдете обслужен от техническите специалисти на отдел “Т.О.К.” на РОКА.
� Гаранционен срок.
Гаранционният срок е 2 години пълна гаранция от датата на извършване на първия тест за функциониране (монтаж) 
на продуктите, посочени в точка 1, или ако такъв не се провежда, съответно от датата на фактурата за покупка, 
като всеки фабричен или функционален дефект се отстраняват напълно безплатно за клиента. За останалите проду-
кти от линията Aquakit, които не са сред изброените в точка 1, гаранционният срок винаги започва от датата на 
фактурата за покупка. Ако продуктът е инсталиран в страна, различна от тази на закупуването, срокът и условията 
на гаранционното обслужване са установените съгласно законодателството на съответната страна.
� Гаранционният срок не е валиден в следните случаи:
а) Авария или неправилно функциониране поради неизправности или неизпълнение на действащите норми за изграждане 
на водни, електрически и газови инсталации. 5) Корозия, варовикови отлагания или абразия, дължащи се на непочист-
ване и/или липсата на поддръжка; на неправилни употреба, складиране или обработка на доставката; на счупвания или 
дефекти, причинени от използване на вода с температура над 500 С; на изхабяване поради неизползване по предназна-
чение или поради друга причина извън самия продукт.
в) Действия на неоторизиран персонал или влагане на неоригинални резервни части.
г) Установяване на период на функциониране на Aquakit, надвишаващ този на гаранционния срок.
� Рока България АД конкретно не поема никаква отговорност за щети или събития, настъпили в резултат на някои 
от действията, изброени в предходната точка.
� Всяка рекламация, предявена поради причина, която не е посочена горните точки, ще бъде отхвърлена, освен ако 
такава отговорност не бъде изрично наложена по силата на действащото законодателство.
� Настоящите гаранционни условия не нарушават правата на потребителите съгласно действащите законодател-
ни разпоредби на Република България за гаранционния период при продажба на потребителски стоки.

ГАРАНЦИОННА КАРТА
ЗА ХИДРОМАСАЖНИ

КОЛОНИ AQUAKIT
(Basic; Classic; Classic Advance; Comfort; Comfort 

Advance; Comfort S; Comfort S Advance; Hotels 1200; 
1600; 2100; Hotel 500; 880; Iris; Master; Neoplus; 

Neoplus Advance; Neos I; Plus; Plus Electronico;
Plus Manual; Plus Vapor Electronico; Plus Vapor Manual) 
ХИДРОМАСАЖНА КАБИНА AQUASTAR 

(Advance; Vapor; Vapor Advance)

Благодарим за доверието и Ви поздравяваме, тъй като вече сте соб-
ственик на един висококачествен продукт!
РОКА България АД дава гаранция за всички фабрични или функционални 
дефекти на своите продукти, при посочените по-долу условия:
В срок от 1 месец след инсталирането на Aquakit (монтаж на Aquastar), 
попълнете данните в гаранционната карта и я изпратете на адреса на 
РОКА България АД:
РОКА България АД, 1301 София, ул. „Пиротска” №5

Ако предпочитате, можете да изпратите картата по факс или по елек-
тронна поща.
факс: 02/930 59 18, 930 59 19; е-mail: tok@bg.rоса.net2 ГАРАНЦИОНЕН СРОК

години



Препоръки:
Преди да използвате уреда прочетете внимателно Инструкциите, които се доставят заедно с кабината за хидро-
терапия (при необходимост изисквайте инструкциите на български от съответния Техносервиз към Отдел Т.О.К.). 
Рока България АД предлага абонамент за поддръжка чрез сервизите на Отдел Т.О.К., което гарантира дългосрочно 
изправното функциониране на продукта.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ГАРАНЦИОННА КАРТА
 Изрежете по пунктираната линия и изпратете картата по пощата на избрания адрес:
 Име и фамилия: .........................................................................................................................
 Точен адрес:  ..............................................................................................................................
 Град, окръг, пощенски код:  .......................................................................................................
 Телефон:......……..……………………e-mail:  ..........................................................................
 Вид на продукта:  ......................................................................................................................
 Сериен номер:  ...........................................................................................................................
 Купен в:  .....................................................................................................................................
 Инсталиран от:  .......................................................................................................................
 Дата на инсталирането:  ........................................................................................................

Забележки: Ще Ви бъдем благодарни, ако посочите особености на продукта или на процеса на инсталиране, които счи-
тате за важни. Титулярът на Гаранционната карта дава съгласието си посочените от него сведения, необходими за 
правилното обслужване на клиентите от страна на отдел “Т.О.К.”, да бъдат включени в собствената база данни на 
РОКА България АД и които се предоставят на сервизите за Техническо Обслужване на Клиентите, с цел изпращане на 
информация за предлаганите от Рока услуги и продукти. Титулярът на гаранционната карта във всеки момент може 
да упражни правото на достъп, поправка или отказ, като изпрати писмено искане за това до РОКА, на следния адрес:
РОКА България АД, 1301 София, ул. „Пиротска” №5

Дата: ………………….....................................    Подпис: ….............…………..………....

+359(0)70011207


